
 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „BŁYSKAWICA” w Łobzie  

w 2011 r. 

 

 

Nasze imprezy, przeważnie o charakterze rekreacyjnym, skierowane są do 

przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 

Wypracowaliśmy wiele cyklicznych imprez, które weszły do łobeskiego kalendarza 

sportowo-turystycznego.  

Błyskawica prowadzi swoją działalność cały rok. Organizujemy całodniowe imprezy, 

często cykliczne. Wszystkie są otwarte - skierowane do nieograniczonej liczy osób, do 

wszystkich mieszkańców miasta i gminy Łobez, powiatu łobeskiego, a także osób 

przyjezdnych z terenu całego woj. zachodniopomorskiego, gości. 

Ognisko TKKF „Błyskawica” w Łobzie powstało w 1957 r. W roku 2000 nastąpiło 

wznowienie działalności w obecnej formie. Jerzy Rakocy jest prezesem Zarządu od 2004 r. 

Powtórnie wybrany szefem ogniska w 2008 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo-

wyborczego. 

Skład Zarządu: 

- prezes – Jerzy Rakoczy 

- zastępca prezesa – Marian Szyjka 

- skarbnik – Elżbieta Szczęsny 

- sekretarz – Adam Kogut 

- członek – Bronisław Arłukowicz 

- członek – Grażyna Zaremba-Szuba 

- członek – Dariusz Rutkowski 

- członek – Roman Wawrzyniak 

- członek – Tadeusz Wesołowski. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

- przewodniczący – Zbigniew  Martyniak 

- wiceprzewodniczący – Zbigniew Pudełko 

- sekretarz – Jakub Zieniuk. 
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  Największe imprezy TKKF Łobez w roku 2011: 

 

1.  VI ŁOBESKI MARATON ROWEROWY IM. EUGENIUSZA    

  GOSTOMCZYKA - Radowo Małe 2011 

 Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 
        

       - 252 kolarzy 
 - termin: 23-25 września 2011 r. 

 

2.    VII WIOSENNY RAJD PIESZY PO ZIEMI ŁOBESKIEJ –  

    „TOREM LASEM” 
 

      - 123 turystów 
       - niedziela, 3 kwietnia 2011 r.  

 

3.  TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO PAR O PUCHAR PREZESA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU TKKF W SZCZECINIE 
 

        - 70 brydżystów 

 - niedziela, 3 kwietnia 2011 r. 

 

 

Imprezy sportowo-turystyczno-rekreacyjne zorganizowane 

w 2011 r. 
 

1.  KĄPIEL MORSÓW NAD REGĄ 

- niedziela, 6 luty 2011 r. 

 Wędrówka piesza 

- łobeskie lasy, źródło koło Bonina 

- wędrowało 20 osób, w tym także morsy 

- zakończenie wędrówki na wyspie nad Rega na kąpieli morsów 

 Kąpiel morsów 

- kąpiel morsów w Redze 

- zimowy biwak z kąpielą na wyspie koło nadleśnictwa 

- dla uczestników kąpieli i wędrówki przygotowano grillowaną karkówkę, grzańca oraz 

grochówkę 

- udział wzięły morsy z Łobza, Drawska, Ińska, Goleniowa - 21 osób 

- kibicowali licznie zgromadzeni mieszkańcy Łobza – około 120 osób 

- impreza był inauguracją działalności Klubu Morsów przy TKKF Błyskawica w Łobzie 

 Doroczne palenie choinek  

Kąpiel morsów połączona został z dorocznym paleniem choinek, organizowanym 

przez Urząd Miejski w Łobzie. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców Łobza, 
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którzy licznie zgromadzili się po obu stronach rzeki. Dla wszystkich przygotowano 

kiełbaski z grila.  

 

2. IV POWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 

WIEJSKICH  
 

- niedziela, 6 luty 2011 r. 

- Łobez, hala widowisko-sportowa 

- turniej skierowany do dzikich drużyn z terenów wiejskich powiatu łobeskiego 

- udział wzięło siedem drużyn: Łosośnica, Łobżany, Świętoborzec, Zagórzyce, 

Wiewiecko, Radowo Małe i Wysiedle 

- zwycięzcy otrzymali trofea sportowe 

- dla wszystkich przygotowano ciepły posiłek w kawiarni Cafe Duo 

- współorganizatorzy : Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie, Ognisko 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie, Polskie 

Stronnictwo Ludowe, Starostwo Powiatowe w Łobzie, Urząd Miejski w Łobzie,  

 - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, a także dorosłych 

- popularyzacja sportowego trybu życia 

- integracja amatorskich drużyn wiejskich piłki nożnej powiatu łobeskiego  

 

3. MISTRZOSTWA POWIATU ŁOBESKIEGO W TENISIE STOŁOWYM  

 
 - niedziela, 27 luty 2011 r. 

- Łobez, hala widowisko-sportowa 

- organizatorzy imprezy: Starostwo Powiatowe w Łobzie, Urząd Miejski w Łobzie i 

TKKF Błyskawica w Łobzie 

- udział wzięło 35 sportowców 

- turniej odbył się w następujących kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe, powyżej 20 lat. 

- zawodnicy podzieleni zostali na grupy, w których grano systemem każdy z każdym 

- turniej był inauguracją działalności sekcji tenisa stołowego przy TKKF Błyskawica  

w Łobzie 

 

4. WĘDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ VI „POWITANIE WIOSNY” -    

      ZAJEZIERZE 2011 

 

 - niedziela, 21 marca 2011 r. 

- trasa grupy łobeskich piechurów: Łobez –źródło – Bonin – Zagórzyce   

- dystans: 12 km 

- z Łobza maszerowało 25 piechurów 

- uczestnicy wędrówki otrzymali pamiątkowy znaczek rajdowy 

- podczas wędrówki został udzielony instruktaż nordic-walkingu 
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- tradycyjna wspólna impreza turystyczna piechurów i rowerzystów z Łobza i Drawska 

Pom., grupy z Łobza i Drawska wyruszają oddzielnie, aby spotkać się na wspólnym 

ognisku (w formie zlotu) 

- ognisko - biwak turystyczny: wieś Zajezierze, nad jez. Nowe Zajezierze 

- ognisko przygotował sołtys Zajezierza pan Stanisław Tarnicki  

- nad jeziorem Nowe Zajezierze był punkt zborny - tutaj spotkali się łobzianie, 

drawszczanie i mieszkańcy Zajezierza, w imprezie udział wzięli także turyści z Ińska  

i Świnoujścia - zgromadziło się nas ponad 130 osób  

- mieszkańcy Zajezierza przybyli z przygotowaną przez sołectwo Zajezierze Marzanną 

- na wszystkich czekała pyszna strawa – grochówka i kiełbaski 

- tradycyjne podtopienie, a następnie spalenie marzanny 

- kąpiel morsów w jeziorze Zajezierze 

- imprezę organizowali – ze strony łobeskiej TKKF „Błyskawica” w Łobzie, natomiast ze 

strony drawskiej PTTK Oddział Drawsko Pom. (z Drawska przybyło ponad 60 osób - 

piechurów i rowerzystów) 

 

5.  VII WIOSENNY RAJD PIESZY PO ZIEMI ŁOBESKIEJ –  

    „TOREM LASEM” 

 
- niedziela, 3 kwietnia 2011 r.  
- marszruta: Łobez – Niegrzebia – Polakowo – Worowo stacja – Prusinowo – Łobżany – 

Łobez  

- dystans: 17 km  

- doroczny kwietniowy rajd z udziałem turystów z Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie 

- największa turystyczna impreza łobeskiego TKKF 

- tradycyjnie już przybyli turyści ze Szczecina, w tym z Klubu Tatrzańskiego, nasi dobrzy 

znajomi z Drawska Pom., koledzy z Ińska; ponadto stawili się piechurzy ze Stargardu Szcz.  

i Koszalina oraz oczywiście łobziacy 

- udział wzięło 123 turystów 

- dla turystów przygotowano pamiątkowe znaczki rajdowe (butony) 

- na biwak i posiłek turystyczny zatrzymaliśmy się w Prusinowie, na polu namiotowym pani 

Bożeny Giermakowskiej - „Anielkowo” 

- na wszystkich czekał pyszny żurek i ciasto, przygotowane według domowych receptur przez 

panią Bożenę, a do tego kiełbaski, z grilla lub z kija (wedle upodobania), kawa i herbata 

- morsowanie w Redze – kąpały się morsy z Łobza, Drawska i Ińska. 

- podczas rajdu prowadzący przedstawiają historię i ciekawostki dotyczące zwiedzanych 

obiektów  

- promocja rekreacyjnego spędzania wolnego czasu 

- popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Łobeskiej,  

- impreza o charakterze rekreacyjno-turystycznym  

- zwiedzane miejsca:  

- Niegrzebia, dawny folwarku z niewielkim pałacem (XIX w.) 

- Worowo, stacja kolejowa z funkcjonującą poniemieckiej ręczną nastawnią  

- „zapomniane” tory - nieczynna linia kolejowa Worowo - Resko 

- wiadukt kolejowy nad Regą -  potężna 3-przęsłowa budowla z pocz. XX w. 

(nieczynna linia kolejowa Worowo - Resko) 

- elektrownia wodna Prusinowo - obiekt zbudowany został w 1904 r.  

- Łobżany - pałac, dwukondygnacyjna budowla z 1880 r.   
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- impreza jest otwarta dla każdego, kto ceni wędrówki piesze w miłym towarzystwie 

- co roku staramy się przygotować inną trasę po gminie Łobez 

- kulminacyjnym punktem wędrówki jest ognisko i posiłek turystyczny dla piechurów 

 

6. TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO PAR O PUCHAR PREZESA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU TKKF W SZCZECINIE 

 

 - niedziela, 3 kwietnia 2011 r. 

- Łobez, Łobeski Dom Kultury 

- organizatorzy: Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie, Starostwo Powiatowe 

w Łobzie, Urząd Miejski w Łobzie i TKKF Błyskawica w Łobzie 

- udział w turnieju wzięło 70 zawodników, w tym jeden arcymistrz, 10 mistrzów 

międzynarodowych oraz 8 mistrzów krajowych 

- dla najlepszych par wręczono puchary i nagrody rzeczowe 

- ponadto wśród uczestników turnieju rozlosowano 19 podwójnych upominków 

(ufundowanych prze z sponsorów prywatnych) 

- dla wszystkich uczestników zapewniono napoje, ciasto oraz posiłek 

 

7.   X SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR STAROSTY  

 ŁOBESKIEGO  

 ORAZ MISTRZOSTWA KLUBÓW I KÓŁ PZW POWIATU ŁOBESKIEGO 

 

- niedziela, 8 maja 2011 r. 

- Resko, promenada nad Regą, rzeka Rega  

- doroczne zawody wędkarskie stanowiące mistrzostwa powiatu oraz otwarte zawody 

wędkarskie 

- impreza integracyjna - zawody skupiają wędkarzy z różnych kół PZW woj. zachodnio-

pomorskiego  

- promocja spędzania wolnego czasu na łonie natury, niedzielna rekreacja poza miastem 

- promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Ziemi Łobeskiej 

 

8.   I KOMERCYJNE SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR   

     PREZESA TKKF "BŁYSKAWICA"  
 

- niedziela, 19 czerwca 2011 r. 

- piękne tereny leśniczówki Ginawa i Jeziora Dubie  

- uczestniczyło 21 zawodników z Koszalina, Świdwina, Kołobrzegu, Czaplinka i Łobza  

- dla zwycięzców pierwszych sześciu miejsc wręczono puchary i „pamiątkowe” koperty 

- dla wędkarzy przygotowano posiłek  

 



 
 

6 
 

9. UDZIAŁ KLUBU TURYSTYKI ROWEROWEJ W FESTYNIE SPORTOWO- 

    REKREACYJNYM W ZAJEZIERZU  
 

- czwartek, 23 czerwca 2011 r. 

- wędrówka rowerowa na trasie: Łobez – Niegrzebie – Suliszewice  – Zagórzyce – 

Zajezierze – Łobez 

- dystans: 25 km 

- udział wzięło kilkunastu rowerzystów 

- TKKF był współsponsorem festynu 

- turyści przyjęci zostali przez panią sołtys Zajezierza  i poczęstowani grochówką, kawą, 

herbatą i ciastem 

- do łobeskim rowerzystów dołączyli także koledzy z Drawska Pom. 

- organizatorem festynu było sołectwo Zajezierze 

 

10. UDZIAŁ KLUBU MIŁOŚNIKÓW NORDIC WALKINGU W NOCY   

     ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W PRUSINOWIE 
 

- piątek, 24 czerwca 2011 r. 

- wędrówka piesza na trasie: Łobez – Łobżany – Prusinowo – Łobżany – Łobez 

- w Nocy wzięło udział 20 osób z TKKF Łobez 

- dystans: 12 km 

- poczęstunek na polu namiotowym „Anielkowo” w Prusinowie 

- puszczanie wianków na Redze 

- organizatorem Nocy było sołectwo Prusinowo oraz Łobeski Dom Kultury 

 

11. TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO Z OKAZJI DNI ŁOBZA O PUCHAR  

      BURMISTRZA ŁOBZA 
 

- sobota, 2 lipca 2011 r. 

- świetlica zakładowa PPZ „Nowamyl” 

- udział wzięło 32 osoby - 16 par reprezentujących Drawsko Pomorskie, Złocieniec, 

Świdwin, Połczyn Zdrój, Węgorzyno, Warszawę oraz Łobez 

- zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary 

- uhonorowano także najlepszą parę Klubu Brydża Sportowego przy TKKF 

- rozlosowano upominki wśród uczestników 

- współorganizatorzy: TKKF „Błyskawica” i Urząd Miejski  Łobez 

- uczestnicy otrzymali ciepły posiłek, ciasto i napoje 

- turniej zorganizowany został w ramach Dni Łobza 

 

12. PUCHAR BURMISTRZA ŁOBZA W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM 

 
- niedziela, 3 lipca 2011 r. 

- jezioro Dubie w Ginawie  
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- zawodach wzięło 43 zawodników z Czaplinka, Świdwina, Reska, Węgorzyna, 

Chociwla i Łobza  

- puchary dla zwycięzców 

- cztery kategorie wiekowe 

- poczęstunek dla wędkarzy 

 

13.  VI RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ POWITANIE LATA -  

 NAD JEZIORO KARWOWO 

 

- niedziela, 3 lipca 2011 r. 

- trasa: Łobez – Zachełmie – Meszne – Strzmiele – Jezioro Karwowo – Przyborze – 

Dalno – Łobez 

- zbiórka: godz. 10:00, Łobez, przy fontannie  

- dystans: 27 km, drogi gruntowe 

- przygoda na rowerze – wędrówka turystyczna 

- udział wzięło 20 osób z Łobza i Drawska Pom. 

- nad jeziorem Karwowo dla turystów przygotowano posiłek turystyczny 

- kąpiel w jeziorze 

- w trasie odbyły się postoje (zwiedzanie): w parku podworskim Zachełmie, przy 

barokowym pałacu w Strzmielu, w Karwowie, nad jeziorem Karwowo, na cmentarzu 

ewangelickim i Wzgórzu Lotniarzy w Przyborzu 

 

14. PIESZA WĘDRÓWKA TURYSTYCZNA DLA STOWARZYSZENIA   

     UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SZCZECINIE 
 

- niedziela, 6 sierpnia 2011 r. 

- trasa: Świętoborzec, SBS Stado Ogierów – Jezioro Miejskie – grodzisko 

średniowieczne Świętoborzec – rzeka Rega, mostek cygański – ścieżka ekologiczna – 

Wzgórze Rolanda – Góra Zielona - Łobez  

- dystans: 6 km 

- wędrówka zorganizowana na prośbę Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Szczecinie (SUTW) - Zespołu Miłośników Przyrody 

- udział wzięło około 20 seniorów z  SUTW 

- seniorzy z SUTW zostali powitanie przez właścicieli SBS Stado Ogierów w Łobzie  

i przedstawicieli Ogniska TKKF Błyskawica  

- w Stadzie Ogierów goście obejrzeli organizowane w ten weekend zawody konne  

w skokach przez przeszkody  

- seniorzy zwiedzali obiekty Stada Ogierów oraz grodzisko sławońskie nad Jeziorem 

Miejskim, Wzgórze Rolanda, a na koniec obejrzeli panoramę Łobza i zwiedzili miasto  

- podczas wędrówki uczestnicy zapoznani zostali z ciekawostkami dot. Łobza i okolic,  

w szczególności zapoznani zostali z historią Stada Ogierów w Łobzie-Świętoborcu i 

Wzgórza Rolanda 

- wędrówka zakończyła się w Pizzerii Roma 

- wędrowcy zostali poczęstowani łobeskimi ciasteczkami  
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15. WĘDRÓWKA ROWEROWA VI POŻEGNANIE LATA -  

ŻURAWI KRZYK 2011 
 

- niedziela 4 września 2011 r. 

- łobeskie okolice na rowerze - trasa wędrówki: Łobez – Unimie – Dobieszewo – 

Rekowo – Żurawi Krzyk, kolonia Radowo Mł. – Jezioro Głębokie – Strzmiele – Łobez 

- przejechane 32 km 

- impreza o charakterze rekreacyjnym, w założeniu turystyczna 

- przybyli turyści z Łobza, przybyli i z Drawska – 20 osób 

- w trakcie naszych rajdów realizujemy cykl odwiedzania gospodarstw agroturystycznych 

w okolicach Łobza 

- celem rajdu było gospodarstwo agroturystyczne Żurawi Krzyk, Państwa Wioletty 

 i Grzegorza  Hlib - Kolonia Radowa Małe 

- postoje (zwiedzanie): Rekowo - szachulcowy kościół pw. Św. Piotra i Pawła z 1802 r., 

Czachowo - ruiny kościoła, Żurawi Krzyk, nad Jeziorem Głębokim (kąpiel) 

- w Żurawim Krzyku na turystów został przygotowany posiłek: pyszna grochówka, 

sałatka, pieczone kiełbaski i kaszanka, kawa, napoje 

- propagowanie spędzania wolnego czasu na sportowo 

- promocja łobeskich szlaków rowerowych 

 

16. VI ŁOBESKI MARATON ROWEROWY IM. EUGENIUSZA    

  GOSTOMCZYKA - Radowo Małe 2011 

 Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 
 

- termin: weekend 23-25 września 2011 r. 

- organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łobzie, Urząd Gminy Radowo Małe, TKKF 

"Błyskawica" Łobez, Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym 

-  miejsce startu i mety: Radowo Małe, parking obok Urzędu Gminy Radowo Małe  

- biuro zawodów: Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym 

- maraton przebiegał głównie po drogach Powiatu Łobeskiego 

- wyścig odbywał się przy otwartym ruchu drogowym zgodnie z jego przepisami 

- łobeski maraton jest jednym z 14 składających się na cykl Pucharu Polski w Szosowych 

Maratonach Rowerowych 

- rywalizacja odbywała się z podziałem na pięć grup wiekowych, oddzielenie w kategorii 

rowerów szosowych i innych 

- elektroniczny pomiar czasu  

- na trasie przygotowane były 3 punkty żywnościowe 

- po ukończeniu wyścigu na zawodników oczekiwał ciepły posiłek  

- a wieczorem na „patelni” nad jeziorem odbył się wieczorek biesiadny z kiełbaskami  

z rożna i napojami 

- uczestnicy: 252 kolarzy, zawodnicy przyjechali z terenu całej Polski 

- dystanse: 
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- giga: 270 km – 42 osoby  

- mega: 180 km – 35 osób  

- mini: 135 km – 114 osób  

- rodzinny:45 km – 61 osób (dystans rodzinny pojawił się po raz pierwszy na 

maratonie) 

- ceremonia zamknięcia maratonu: niedziela na hali sportowej ZSP Radowo Małe 

- wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali imienny medal z wpisanym czasem przejazdu  

i pokonanym dystansem 

- zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrodzeni zostali pucharami 

- wśród kolarzy rozlosowano nagrody rzeczowe 

- dokonano również podsumowania całego cyklu Pucharu Polski i wręczono nagrody  

w klasyfikacji generalnej PP: zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach 

wiekowych otrzymali trofea sportowe za I, II i III miejsce. 

- ponadto podczas ceremonii podsumowano ultramaraton kolarski Bałtyk-Bieszczady 

Tour, dystans: 1008 km – najdłuższy maraton w Polsce 

 

17.  ZAWODY WĘDKARSKIE ZAKOŃCZENIA SEZONU  
 

- termin:  niedziela, 9 październik 2011 r. 

- Ginawa, jezioro Dubie 

- doroczne zawody tradycyjnie kończące sezon wędkarski – zawody indywidualne 

- udział wzięła brać wędkarska przybyła z Kołobrzegu, Koszalina, Czaplinka, Świdwina, 

Chociwla, Reska, Drawska i Łobza 

- udział wzięło 48 zawodników, w tym 2 kobiety 

- zawodników podzielono na trzy kategorie wiekowe 

- do 40 lat  

- od 40 do 60 lat  

- Dziadkowie – powyżej 60. lat 

-  zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary  

- uhonorowano także wędkarza, który złowił największą rybę 

- dla wędkarzy przygotowano słodycze i posiłek 

- promocja spędzania wolnego czasu na łonie natury, niedzielna rekreacja poza miastem 

 

18. WĘDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ „BARWY JESIENI 2” 
 

- niedziela, 6 listopada 2011 r. 

- trasa: Łobez – Świętoborzec – rz. Reska Węgorza, most kolei wąskotorowej – jezioro 

Moszczenica (Unimskie) – ścieżka ekologiczna – Łobez 

- dystans: 13 km 

- piesza wędrówka turystyczna - tempo jest spacerowe, rekreacyjne, nie sportowe 

- udział wzięło ponad 60 piechurów 

- przybyli turyści ze Szczecina, Koszalina, Ińska, Drawska i Łobza 

- to impreza dla wszystkich – na rajdzie byli i starsi i młodsi, nie brakowało również 

dzieci 

- na trasie wyznaczono postoje integracyjne, czas na zwiedzanie 
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- wędrówka drogami leśnymi, pobyt w SBS Stado Ogierów,  postój przy niszczejącym 

moście po wąskotorówce  

- ognisko nad jeziorem Moszczenica (Unimskim), dla turystów przygotowano posiłek 

turystyczny: ugrilowane kiełbaski i kaszanka, smalec, ogórki, napoje i grzaniec 

- kąpiel morsów z Łobza, Drawska i Ińska  

- popularyzacja turystyki lokalnej 

- zagospodarowanie czasu wolnego  

- upowszechnianie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi Łobeskiej  

 

19.  III MIKOŁAJKOWY ZLOT NORDIC WALKING i RAJD PIESZY    
  

- niedziela, 11 grudnia 2011r. 

- trasa: Łobez – Prusinowo – Łobżany – Łobez  

- dystans: 14 km 

- przybyło 30 osób, z kijkami i bez, 3 psy, z Łobza i Drawska 

- maszerowaliśmy leśnymi drogami i ścieżkami, trochę wzdłuż Regi (dolina Regi), przez 

teren dawnej żwirowni (k. Prusinowa, nad Regą) 

- biwak i posiłek turystyczny odbył się polu biwakowym Anielkowo Bożeny 

Giermakowskiej w Prusinowie 

- dla piechurów przygotowano: pyszną grochówkę, kiełbaski (do ogniska), ciasto, smalec, 

ogórki, kawa herbata, grzaniec 

- łobeskie morsy kąpało się w Redze  

- propagowanie nordic walkingu jako dyscypliny sportowej wśród mieszkańców Łobza 

- podniesienie świadomości o korzyściach płynących z uprawiania sportu i rekreacji 

 

20.  II ŚWIĄTECZNY WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ  

      IM. STANISŁAWA ADAMCZAKA 
 

- niedziela, dnia 11 grudnia 2011 r. 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa  

- wojewódzki turniej piłki halowej TKKF organizowany jest w Łobzie po raz trzeci, 

drugi raz im. St. Adamczaka 

- udział drużyn z terenu naszego województwa 

Stanisław Adamczak (zm. 2010 r.) był wieloletnim, zasłużonym działaczem 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Członek Zarządu Zachodniopomorskiego 

Związku TKKF w Szczecinie. Prezes Ogniska TKKF Gryf w Szczecinie.  

 

21. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA ŁOBZA 
 

- sobota, 17 grudnia 2011 roku  

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa 

- udział wzięło 52 sportowców 

- turniej odbył się w następujących kategoriach:  

- do 20 lat 

- od 20 do 40 lat 
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  - ponad 40 lat 

- najwięcej osób brało udział w kategorii do 20 lat 

 

22.  ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO O PUCHAR 

PREZESA TKKF BŁYSKAWICA  
 

- niedziela, 18 grudnia 2011 roku  

- Łobez, Łobeski Dom Kultury 

- udział wzięło 28 graczy (14 par)  

- dla uczestników przygotowano poczęstunek  

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.tkkf-lobez.eu. 

Działalność Ogniska TKKF „Błyskawica” w Łobzie skupia się na upowszechnianiu 

różnych form sportu, krzewieniu zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu  

i rekreacji oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych.  

Uczestnicy naszych imprez to: 

 mieszkańcy Łobza, gminy Łobez, powiatu łobeskiego 

 turyści z regionu: z Drawska Pom., Ińska, Stargadu Szcz., Koszalina, 

Szczecina oraz  Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie 

 kolarze z terenu całej Polski 

 wędkarze z terenu województwa zachodniopomorskiego 

 morsy z regionu  

 brydżyści z terenu województwa zachodniopomorskiego 

 tenisiści z powiatu łobeskiego 

 piłkarze z terenu województwa.  

 

Podczas zimowych rajdów pieszych biorą udział miłośnicy zimowych kąpieli – morsy  

z Łobza, Drawska Pom. i Ińska. Rajdy połączone są wówczas z kąpielą morsów  

w rzekach i jeziorach. 

Kluby i sekcje: 

Nasza działalność dzieli się na kilka sekcji i klubów, w szczególności są to: 

 sekcja turystyki pieszej – prowadzona przez Adama Koguta i Elżbietę Jankowską-

Kogut 

 Klub Turystyki Rowerowej – prowadzony przez Adama Koguta i Elżbietę 

Jankowską-Kogut 

 Klub Wędkarski „Rega” – prowadzony przez Jerzego Rakocego 

 Klub Nordic Walking – prowadzony przez Grażynę Zarembę-Szuba i Elżbietę 

Szczęsny 
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 Klub Kolarski – prowadzony przez Romana Ciechańskiego 

 sekcja gier zespołowych – prowadzona przez Mariana Szyjkę 

 sekcja brydża sportowego – prowadzona przez Romana Wawrzyniaka  

 Klub Tenisa Stołowego – prowadzony przez Dariusza Rutkowskiego 

 Klub Morsów – prowadzony przez Tadeusza Wesołowskiego. 

 

Współpracuje z nami wielu znanych na lokalnie działaczy sportowych, 

popularyzatorów sportu, rekreacji i turystyki. 

Wszyscy członkowie Zarządu Ogniska oraz współpracownicy działają społecznie. 

Ognisko nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie zatrudniamy pracowników etatowych.  

Współdziałamy z Urzędem Miejskim w Łobzie, Starostwem Powiatowym w Łobzie 

oraz klubami i organizacjami sportowymi, w szczególności: 

 Koło PZW Karaś w Łobzie 

 Ludowe Zespoły Sportowe w Łobzie 

 Stowarzyszenie Tradycja z Bełczny 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa 

 Łobeski Klub Biegacza Trucht 

 Klub Tatrzański PTTK w Szczecinie 

 Grupa Rowerowa Drawsko Pom. 

 Urząd Miejski w Drawsku Pom. 

 PTKK Oddział w Drawsku Pom. 

 Grupa Turystyki Aktywnej „Morsiki” w Ińsku 

 sołtysi i sołectwa gminy Łobez. 

 

Ognisko posiada siedzibę przy ul. Browarnej 20 (z tyłu zakładu fotograficznego) 

przekazaną do użytkowania przez Urząd Miejski w Łobzie. Korzystamy  

z niego wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi. Własne pomieszczenie jest dla nas 

dużym atutem.  

 

Terenem działalności Ogniska jest przede wszystkim Miasto i Gmina Łobez, a także 

powiat łobeski. Ponadto reprezentacja Ogniska regularnie bierze udział w imprezach 

organizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Są to z reguły imprezy 

kolarskie, wędkarskie, turystyczne (turystyka piesza, rowerowa), turnieje tenisa stołowego, 

turnieje brydża sportowego. 

Sprzęt sportowy posiadany przez Ognisko to w szczególności zestawy – sprzęt do 

ćwiczeń ogólnorozwojowych. Sprzęt pozyskany został z Ministerstwa Sportu. Został  

w szczególności przekazany na halę sportowo-widowiskową. Jest on nieodpłatnie użyczany 
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na różne imprezy sportowe. Ponadto posiadamy kijki do nordic–walkingu, które zostały 

udostępnione członkom Klubu Nordic Walikng. Zakupiliśmy także karty do brydża 

sportowego. 

Naszymi bolączkami niezmiennie pozostaje problem finansowania organizowanych 

imprez. Jesteśmy w stanie pozyskać licznych sponsorów prywatnych, którzy wspierają naszą 

działalność. Środki pozyskane od sponsorów dorównują kwocie dotacji uzyskanej z Urzędu 

Miejskiego. Wsparcie prywatne nie możne zostać uznane za stałe i pewne źródło 

finansowania. Naszą działalność opieramy przede wszystkim na dotacji z Urzędu Miejskiego 

w Łobzie. Liczymy na wsparcie także w roku 2012 na takim samym bądź wyższym poziomie. 

Ognisko TKKF „Błyskawica” w Łobzie prowadzi działalność w oparciu o środki 

pochodzące z dotacji udzielonej przez Gminę Łobez w ramach powierzenia realizacji 

zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok. 

TKKF otrzymuje ponadto wsparcie finansowe ze środków Powiatu Łobeskiego.  

A także zabiega o wsparcie innych instytucji i sponsorów prywatnych.  

Jednym z istotnych okoliczności utrudniających działalność organizacji jest 

rozbudowana biurokracja i przepisy prawne zwiększające wymogi formalne stawanie 

organizatorom imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Rozbudowywany  

z każdym rokiem formalizm prawny może zniechęcać organizacje i działaczy społecznych do 

dalszego angażowania się w działalność społeczną. Łobeskie kluby i stowarzyszenia nie są 

dużymi jednostkami i trudniej im sprostać formalnościom niż dużym organizacjom, 

działającym w większych miastach. 

Naszą działalność opieramy na społecznikach. W tym miejscu należy podkreślić, że 

coraz mniej osób jest chętnych angażować się w pracę na zasadzie wolontariatu. Z łatwością 

można zauważyć, że łobeskie kluby i stowarzyszenia w dużym stopniu opierają się na tym 

samym gronie społeczników, miłośników sportu, rekreacji i turystyki. Z reguły są to już 

osoby starsze, w mniejszym stopniu naszą działalność wspierają osoby młodsze. 

 

Naszym zamiarem jest kontynuowanie w roku 2012 r. imprez, które sprawdziły się  

w roku bieżącym. Chcemy je rozbudowywać i zwiększać ilość uczestników oraz zakres 

świadczeń z naszej strony dla uczestników. Pragniemy też wzbogacać nasz kalendarz o nowe 

imprezy, zapraszając do współpracy inne instytucje i organizacje zajmujące się sportem  

i rekreacją. 
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Ognisko pozytywnie ocenia wsparcie w roku 2011 ze strony Urzędu Miejskiego  

w Łobzie i Starostwa Powiatowego w Łobzie przy organizacji imprez. Dzięki naszej 

współpracy z powodzeniem mogliśmy przeprowadzić wiele zamierzeń sportowych. 

 

 

Łobez, styczeń 2012 r.  

 Zarząd  Ogniska 

Prezes Jerzy Rakocy 


